
  

  .،!چث ئة) بــــا ( ذةنگي لة  ذةنگي هةية اوذثيةكمه
  

 حةمةشـوان شةريـف                                                                                  
                                                                             com.hotmail@1Hamashwan  

   سويد20050109   
  وژ  و زيندو كة  مردو بةرست زؤرينةمان                                                           

م                                                                                       بؤية ئةو مرؤضانةي ماون لةژياندا من تاماو
    . ذثزيان لثدةگرمذاستگؤم لةگةصيانداو                                                              

                                  پثشكةشة )الرزؤ بةكر ( بؤ هاوذمث                                                       
     *      *     *   

  بريلةپريي مةكةرةوة  
  كة ذووباري  دصت
  كي  شةپؤلة   هثشتا تينويي ماچث

  بري لة هةناسةي ذژاوت مةكةرةوة
  كة شوشةي مةرگ

  و   لةذوانني   خاصيبووة
   .! لةتاريكي  سةري پذبووة

  !.بريئةوةندة مةكةرةوة  
  !بة الي منةوة هاوذث  بث  

   مةراقا ئةگةذمث  لةگةصبؤ هةميشة  لثوان لثوم  لة دصتةنگي  و
  بؤ بينينثك     سثبةرةكةم چةمايةوة

  !.كة دةزامن ئةو بينينة قةت  نــايبينم  
  دارستاين دصدارميت بؤ نا گثذمةوة 

  ارثكي دص تةنكدنة با  خوانةكردة  دص
  كي گومان بسوث وباصي لة گؤمث

  1*لثوثز    *    و شريي سةريبدا لة كثل 
  ثگرمبةالي منةوة  تةنيا تريين گو بث
  جوانتر )بــا(   لة

  ناسكتر لةكريستاص 
  بةرزتر لة هةندرثن و

  !    قوصتر لةخةرةند و  ذةقتر لةبةذو
   ئةي بةهثيي هؤنراوةيةكي ذةنگ زةردم
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   .!  نامةوةوث بگةيتةفريام 
  من خؤمدةناسم  بةخةمةوة جوامن  

  لةتؤ زياتر   
   من

   دا جگةرةيةكي88ي سث ي 16نة كةسث لة 
   ودومبؤ داگريسان

  ماچ كردوم و  ئةرخةواين لقثكيهةتاوثك نة
  م و خؤي تثسوي بارانثك نة
  !.گؤرانيةكي پذبةدصم چذي * بولبولثكي فاصك نة

  نةهةورثك  چاوةذمث دةكاو 
   نة بةفرث خؤي ئةخاتة ژثرشاين كةوتوم 

  . ،  !.هةي لة بــا  فثنكتر
  ةريبيم ،نةكاين پرسيارة گرث لثدراوةكاين غدارستاشنةي هةي 
  ! .دةبينم و ذةنگي بؤ كةس ئاشكراناكةم ) بـــا( من  

   بـــا    م    هةية بؤ ذاسپاردة
    نيهثنيم بؤ كةس نادركثنث 

  لةگةصمنا ئةگري 
  .، !دةخمةوثنث*  ئةو دووگةصايةيي بة زريانيش لةيةكترجودانةبونةوةچريؤكي  بة

  .!ئاشيت    بؤ  بةينشكنا كؤترثكي ذةنگ ذةش بةصام   ...بةصام
بةالي منةوة  بث  

   ومن نامةوث سثبةرم يب و  بةزةيي دصت بگةزث
  بةفري چاوت لةبةر هةتاوثكا بث بةهةصم

  نامةوةي لقي شكاوي هةناري درةختم  موتوربةكةي
 

 بري ،،،  بـــيــر
 بري لةمن مةكةرةوة

 من 
، گياين بة سثبةر بةخشيووم   ةيةك سپثد  

2*ماشتةراند  *(سةرخؤشثك لة  
 گوصةكاين فرؤشتوم بة قةدةر و

  .! چاوةذواين بة  ئايندةم  و پثصاوةكامن بةتف
 تؤ بري لة جةنگ مةكةرةوة 

!.با مرةكةيب ذؤژگار لةالت بةرةو كاصبوونةوة نةچث    



بيدةبةمن ئةو خةمانةي پةرژينيان بؤ پثكةنينت هةصچنيوة    
ي وشكم ،يلةباصاي لثومن دةمثكةذةنگ و دةنگي پثكةنينم هةصنةسويوة   

 هاوذث 
بؤ تةواو نةكردي * مدخؤشةكةي ماشتةرانر سةديرؤكي  

اـئ ..لةدةرياچةكة   
مةلة پةذيوة وباسكة بة لةدةرياچةكةوة  

گرتةبةر سوصتاين  ملي كؤشكة كؤنةكةي   
،! چووة ژورةوة  و نةهاتةدةر   

ئاوي قاچم داهات* يةك لةكارواين قياغةكةوة چةند ژمارة بةديار  
! كةكةمدالوةري بةسةر من و چاويباراين دونيا   

   ، لةبينيين كةومت  نةهات     من ئتر نةهات و

خوثندمةوةدا )* G p)   بؤبةياين لةذؤژنامةيةكي ذؤژانةي 
...بةخشي )  ئـاو(لةژثر باصي سةرماي شةودا لةشي بة*كهوليستثك   

 هاوذث دةترسم  ذؤژث قسةيةكمان نةبث بيصثني
ك بذابث ويةسةري ذستة  

   اد پةذةكاين مردنذاسپاردةيي   بةشةل
...!..ي من يان ناوي تؤي لثنوسرابث ناو  ) -(   ا دي گؤضارثك لةكةوانةيةك  

...مردن پاداشيت هةموانة   
 بةرلةوةي لةگةص مردنا جبةنگثم 

...دةمةوث بصثم   
 
.ئةچث )  بــا( ذةنگت لةذةنگي     الي من       ؤ لةم ذؤوةــت  
 
 
 

  كچ و كوذةي پثكةوة لةشوثنكي شري دادةنرثت لةنثواين ئةوچامثك .  :لثوثز  * 
 چؤصدا دةمثننةوة و دةنون  بؤ ئةوةي هيچ كاردانةوةيةكي سثكسي سينةيان نةدذثنث

.ةكؤندا كلتورثكي هيندؤكةكان بوة و پثيان وتوة لثوثز      ل  
دي ماشتةراند   جثگةيةكي جوانة بؤ گةشت و گوزار دةكةوثتة بةشي چةپي يؤتةالن*

. سويدةوة   
.ذؤژنامةيةكي ذؤژانةي سويدة   GP* 

.بةهةميشة مةست : كوهولست   *  
 


